
Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 12. února 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj 
Z. Němeček, M. Rokyta 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:09 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze zasedání konaného 29. 1. 2014. 
 
 
Příprava dokumentů pro AS MFF UK 
Zasedání senátu je naplánované na 12. března 2014, podklady musí AS dostat nejpozději 3. března 
2014.  Vedení připravuje tyto dokumenty: 
- Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2014.  

Podklady pošlou členové KD do 21. 2. 2014 na sekretariát děkana.   
- Návrh principů pro sestavení rozpočtu MFF UK na rok 2014.  
- Kampus Albertov: podíl MFF UK na využití budoucích objektů.  

Připraví proděkani Z. Němeček a V. Baumruk. 
 
Rektor UK požádal děkana MFF UK o návrh tří zahraničních reprezentantů do International Board of 
Charles University. Návrhy od sekčních proděkanů děkan očekává do 14. 2. 2014.  
Stalo se po KD: Děkan navrhl čtyři kandidáty.  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Bonifikace grantů: podklad připravuje OVZS, do konce 14. 2. 2014 jej dostanou sekční 

proděkani k odsouhlasení.  
 
b) Na základě výzvy MŠMT k podávání návrhů projektů v rámci Czech-Norwegian Research 

Programme byly z MFF UK podány 4 návrhy. Výzva byla provázena mnoha nejasnostmi. 
 

c) Do soutěže GAČR  na bilaterální projekty s Rakouskem na principu Lead Agency se 
z MFF UK přihlásili tři zájemci.  

 
d) OVZS oznámilo na pracoviště, že byla vyhlášena 1. veřejná soutěž Technologické 

agentury ČR v programu GAMA (1 výzkumná organizace pouze 1 program, ze kterého 
bude UK poskytovat podporu na konkrétní dílčí projekty fakult a součástí UK). Délka 
programu je 36-60 měsíců, délka dílčích projektů činí 6-36 měsíců.  Podání projektu 
koordinuje Ing. Jiří Fuchs - ředitel CPPT UK.  

 
e) Nadační fond Neuron vyhlásil další, již čtvrté, kolo grantové soutěže pro vědce do 40 let, 

kteří se věnují základnímu (v medicíně i aplikovanému) vědeckému výzkumu v oborech 
fyzika, matematika, medicína, společenské vědy a nově i chemie. Soutěž umožňuje, aby 
prostředky získané na řešení projektu byly převedeny buď přímo řešiteli, nebo na 
instituci, kde řešitel pracuje. V druhém případě je třeba, aby vědci z MFF, zamýšlející se 
soutěže zúčastnit, konzultovali svůj návrh projektu s vedoucím příslušného fakultního 
pracoviště a sekčním proděkanem a doručili na OVZS do uzávěrky soutěže znění jejich 
návrhu projektu. V prvním případě je přihláška a následně řešení projektu výhradně věcí 
řešitele. 

 
f) Strouhalovská přednáška se uskuteční 5. března 2014, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20140305.pdf 
 

Podobně jako vloni, děkan vyhlásí při této příležitosti výsledky studentské ankety, 
tentokrát za ZS 2013/2014. Podklady připraví Komise pro studentskou anketu a prod. F. 
Chmelík.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20140305.pdf
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g) Audit ERC projektu doc. D. Kráľe: kolegium vzalo na vědomí, že po hlubším studiu všech 
skutečností MFF UK nález auditu nerozporovala. Toto stanovisko bylo odesláno 
v požadovaném termínu 10. 2. 2014.  

 
h) Na OVZS se uskutečnila schůzka s řešitelem Consolidator grant ERC na MFF UK doc. 

M. Kouckým, na které jej vedoucí OVZS, PERS a HOSP seznámili s procesy a 
elektronickými nástroji spojenými s realizací projektů na fakultě. 

 
i) Nové kolegium rektora UK viz:  

http://www.cuni.cz/UK-606.html 
 

j) Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award: třetí místo v kategorii Cena za 
nejlepší diplomovou práci získala Mgr. Šárka Gregorová z MFF UK. Oceněná diplomová 
práce kol. Gregorové nese název Ramanova mikrospektroskopie a mapování 
jednotlivých buněk. Jejím vedoucím byl doc. Peter Mojzeš z Fyzikálního ústavu UK. Více 
na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-siemens/ 
 
k) Opatření rektora UK č. 9/2014, doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a 

řízení  pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění 
habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů, platí 
od 1. února 2014. Viz: 

http://www.cuni.cz/UK-5590.html 
Stanoviska hodnoticích a habilitačních komisí doznala změny, což přináší důsledky na 
elektronickou aplikaci Habilion. Dne 19. 2. 2014 navštíví MFF UK dr. Maňásek, aby s ním 
prod. J. Trlifaj projednal konkrétní úpravy aplikace včetně možnosti elektronického 
hlasování.   
 

l) Fond mobility UK: návrhy lze předkládat do 31. 3. 2014, interní termín pro odevzdání na 
OVZS vyprší 24. 3. 2014. Vedoucí OVZS mailem informovala sekční proděkany.  

 
m) Prod. J. Trlifaj připomněl dopis prof. P. Volfa týkající se výběru excelentních výsledků, 

které budou předkládány za UK v rámci Pilíře II. schválené Metodiky hodnocení výsledků 
VO.  

 
n) Workshopy pro potenciální pisatele projektů ERC: 17. 2. 2014 (koná se na TAČR, ve 

spolupráci s British Embassy, jde o otevřenou akci, kde je nutná předchozí registrace), 
19. 2. 2014 (pořádá RUK, pro předem vytipované/oslovené účastníky).  

 
o) WDS: prod. J. Trlifaj tlumočil za nepřítomného prod. M. Rokytu, že v matematické sekci 

se sešli vedoucí pracovišť a předsedové RDSO. Dohodli se, že „konference“ proběhne 
jako jednodenní nepovinná akce v Karlíně, nebude mít plenární část, didaktici jsou 
srozuměni s vystoupením v AJ. Dále viz bod sub 2.j) tohoto zápisu.  

 
p) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (viz bod 1.f) zápisu z KD konaného 29. 1. 2014: 

VR MFF UK doporučila předložit oba návrhy.  
 

 
Děkan 
q) Zájem navštívit MFF UK projevili představitelé Faculty of Science, King Mongut´s institute 

of technology Ladkrabang (Bangkok Thailand). Jimi navržený termín 7. 4. 2014 lze 
přijmout, děkan nabídne čas 10:00 hodin. Kromě děkana budou setkání přítomni 
proděkani J. Trlifaj, P. Kolman a V. Baumruk.   

 
r) Knihy vydané v zahraničí – povinnost českého autora/spoluautora odevzdat výtisk do 

Národní knihovny jako nutný předpoklad pro zadání titulu do RIV: kolegium vzalo na 
vědomí mail prod. M. Rokyty shrnující kritický názor sekce M. S ohledem na to, 
že Komise pro hodnocení výsledků připravuje návrh na změnu (pro účely hodnocení by 
stačilo knihy jen zapůjčit), nebude MFF UK oficiálně protestovat, ale vyčká dalšího 
vývoje, včetně stanoviska ekonomického odboru RUK.  

http://www.cuni.cz/UK-606.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-siemens/
http://www.cuni.cz/UK-5590.html
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s) Prod. V. Baumruk informoval, že k vydání ve Springer theses byly přijaty další dvě 

doktorské disertační práce z fyzikální sekce (vloni uspěly rovněž dva nabídnuté tituly – 
z ÚČJF a z AÚ UK). Lze to považovat za úspěch, edice stojí za pozornost, viz: 

http://www.springer.com/series/8790 
 

t) Prod. M. Vlach sdělil, že zástupci firmy Preciosa se sejdou s pracovníky z KFPP a 
z FÚUK, kvůli grantu.  

 
u) Prod. V. Baumruk sdělil, že obhajoby projektů FRVŠ se uskuteční dne 24. února 2014 na 

Karlově. V komisi budou proděkani V. Baumruk a M. Rokyta, doc. P. Svoboda a zástupci 
FRVŠ.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Garanti studijních programů a oboroví garanti: z RUK dosud na MFF UK nedospěly 

jmenovací dekrety od pana rektora, takže prod. F. Chmelík s předložením návrhů na 
změny, které nedávno doporučilo kolegium matematické sekce, na program VR MFF UK 
ještě vyčkává.  

 
b) Doktorské studium: prod. M. Rokyta byl zvolen předsedou Oborové rady programu 

Matematika. Prod. F. Chmelík dal k rozmyšlení, jak se v souvislosti se jmenováním 
garantů studijních programů a oborových garantů v doktorském studiu, a s plánovanou 
redukcí počtu členů oborových rad změní role RDSO. V úvahu přichází jejich 
transformace na "malé" oborové rady, jejich ponechání jako poradní orgány oborových 
garantů anebo ukončení jejich činnosti. Podobná otázka se pojí s komisemi K pro 
obhajoby. Konkrétní návrh připraví studijní proděkani společně a to v rámci tvorby 
nového předpisu pro doktorské studium.  

 
c) Komise pro SZZ v magisterských programech: kolegium akceptovalo návrh prod. F. 

Chmelíka zatím ponechat jako členy komise pro SZZ i ty pracovníky, kterým končí na 
fakultě pracovní poměr, a to až do vydání nového studijního předpisu. Vyvoláno dotazem 
vedoucího KNM.   

 
d) Nový kurs v rámci CŽV (doc. R. Král, nanotechnologie): některé zamýšlené přednášky se 

překrývají s těmi již konanými v jiném kursu, a proto se realizace námětu zřejmě přesune 
do příštího roku.   

 
e) Rektor UK zřídil Radu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze jakožto 

poradní orgán rektora pro oblast CŽV. MFF UK v Radě reprezentuje doc. RNDr. Martin 
Šolc, CSc. 

 
f) Pokračují jednání o znění smluv zakotvujících spolupráci MFF UK s fakultami ČVUT, 

konkrétně s FJFI, FEL a FIT.   
 
 

Prod. P. Kolman 
g) RUK nabízí školení školitelů. MFF UK nevyužije.  
 
h) Studium v angličtině 

i)   Prod. P. Kolman hledá ve spolupráci s dr. P. Zakouřilem takové řešení, aby v SIS   
bylo patrné, které přednášky jsou vyučovány v českém jazyce a které v jazyce 
anglickém.    

ii)   Jedna zahraniční studentka fakulty má potíže pramenící z toho, že čeští spolužáci 
někdy kladou  učiteli své otázky v rodném jazyce a v něm také dostávají odpovědi. 
Kolegium souhlasilo s míněním prod. P. Kolmana, že i diskuse při výuce musejí být 
překládány do AJ, jestliže je předmět v daném semestru vyučován v anglickém 

http://www.springer.com/series/8790
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jazyce. Problém také nastává v situaci, kdy cizojazyčný student náhodou na 
přednášce chybí. Většinou pak učitel přednáší česky, což studentovi znemožní 
získat zápis z přednášky okopírováním (česky psaných) poznámek svých spolužáků. 

iii)  Jeden ze studentů programu Matematika uvažuje o ukončení studia. V takovém 
případě ale nemá, v souladu s platnou smlouvou, nárok na vrácení školného, ani 
jeho části.  

 
i) Week od Doctoral Students (WDS): prod. P. Kolman doporučil svěřit letošní organizaci 

WDS garantům a oborovým radám studijních programů a počínaje ak. rokem 2014/15 
řešit věc koncepčně. Aktivní účast doktoranda na mezinárodní konferenci je 
plnohodnotná vystoupení na WDS. Toto stanovisko děkan předloží fakultní VR a AS 
v březnu 2014.  

 
Děkan 
j) SVOČ 2014 (27. – 29. Května): děkan požádal proděkany M. Rokytu a O. Čepka, aby 

podobně jako v minulých letech vyšli vstříc pořadatelům soutěže a aby také upozornili 
předsedy komisí pro SZZ, že konání celostátního kola SVOČ časově zasahuje období 
státních zkoušek.  

 
 
Prod. M. Vlach 
k) Schůzka Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK: didaktická pracoviště fakulty 

vytipují potenciální fakultní školy a současně se pokusí formulovat vlastní nabídku, T: do 
konce února 2014. Potom by mohl dostat statut fakultních škol svou konečnou podobu.  

 
l) Výše honoráře pro učitele SŠ, kteří se věnují studentům učitelství MFF UK během jejich 

pedagogické praxe: dosavadní částku 65 Kč za hodinu kolegium schválilo zvýšit na 110,- 
Kč za hodinu.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

i) KD vzalo na vědomí přehled o stavu, tvorbě a čerpání sociálního fondu, jak jej přednesl 
tajemník fakulty.  

 
stav sociálního fondu k 1. 1. 2013   9 247 291 Kč 
tvorba 2013                                           5 733 809 Kč 
čerpání 2013                                          6 982 739 Kč 
zůstatek k 31. 12. 2013 7 998 361 Kč 

 
čerpání 2013   
penzijní připojištění    6 382 200 Kč (408 zaměst.) 
životní pojištění         288 300 Kč  (20 zaměst.)  
úroky na bydlení      312 239 Kč  (28 zaměst.) 
 
V loňském roce schválilo KD zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 
na 1 500,- Kč/měsíčně. Touto částkou bude fakulta přispívat do června 2014. Tajemník 
poděkoval za spolupráci vedoucím HOSP a PERS.  
                          

j) Pokračovalo jednání ve věci postoupení autorských práv na Zápisky z matematické 
analýzy španělské univerzitě. Po důkladném prověření bylo zjištěno, že licenční 
nakladatelská smlouva mezi autory a fakultou byla uzavřena dne 9. 1. 2006 s platností na 
5 let. Z toho plyne, že fakulta v současné době autorská práva nemá. Souhlas 
k publikování ve Španělsku je pouze v pravomoci autorů, a to včetně finančních 
podmínek. 

 
k) Záležitosti KTV: KD schválilo návrh na uzavření Smlouvy o zajištění propagace mezi 

MFF UK a Vysokoškolským sportovním klubem MFF UK na rok 2014, s podmínkou, že  
vedoucí KTV zašle zprávu o plnění smlouvy uzavřené na rok 2013. Nová smlouva by 
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neměla minout proděkana pro PRopagaci. Dále kolegium schválilo žádost o finanční 
příspěvek ve výši 22.000,- Kč na zakoupení cen pro různé turnaje (ve volejbalu, fotbalu, 
florbalu, stolním tenise, kanjamu, badmintonu).  

 
l) Tajemník doplnil bod 3. l) zápisu z KD konaného dne 29. 1. 2014, týkající se Dnů 

otevřených dveří v Přírodovědecké školce Rybička: v důsledku ukončení grantu, z něhož 
byla školka zřízena a z něhož se dosud částečně kryly náklady na její provoz, se nyní 
budou na financování muset podílet rodiče dětí.  

 
m) Slevy z ceny za pronájem fakultních prostor 

i)   Strouhalova posluchárna, druhá polovina března 2014, pro předání Bludných 
balvanů (žadatel: RNDr. J. Grygar): KD souhlasilo se zapůjčením zdarma.   

ii)   Refektář, dne 9. 6. 2014 (plus předchozí pátek na instalaci mobiliáře), pro konání 
konference Ázerbajdžánská bezpečnostní politika jako faktor mezinárodního míru 
(žadatel: FSV UK): KD souhlasilo se slevou ve výši 25 %. 

 
n) Umístění reklamy firmy LG na katedrovém objektu v Troji: dosud se nepodařilo získat 

stanovisko kvestora UK. Tajemník upozornil na praktická úskalí, která může přinést 
umístění velkorozměrného transparentu na budovu (zastínění oken, ztížení pracovních 
podmínek).  

 
Děkan 
o) PRVOUK: předpokládaná výše finančních prostředků, které budou fakultě poskytnuty 

v roce 2014, činí 301 629 822 Kč. Kolegium se dohodlo na tomto dělení:  
 

sekce F: 214 679 223 + 280 000 ve prospěch participujícího projektu KMOP 
sekce I:  41 830 053 
sekce M:  44 345 546 + 495 000 ve prospěch participujícího projektu KDM. 
  
Návrh na rozdělení institucionální podpory musí být schválen senátem fakulty; protože 
senát zasedá až po termínu, ve kterém musí sdělit data na RUK, využije děkan toho, že 
je použit stejný princip dělení jako vloni, schválený senátem. Senát bude informovat 
dodatečně, na schůzi 12. 3. 2014.  
Stalo se po KD: Co se týče investic, sekce I a M žádné nároky v tomto ohledu nemají; 
sekce F by investiční prostředky P45 prioritně využila  na očekávanou spoluúčast 
v podaném dvouletém projektu OP VaVpI „Dovybavení fyzikálních pracovišť měřicí 
technikou“. 
 

p) Prod. O. Čepek se sešel se zástupci SKAS. Na KD tlumočil námět, aby v budově na MS 
byly ke koupi bagety, ve stejném režimu jako na koleji v Troji (bezhotovostně, levněji).  
Tajemník tuto možnost projedná s KaM UK.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Děkan 
i) Kampus Albertov (KA) – děkan připomněl úkoly, které zazněly na schůzce dne 30. 1. 

2014 (kromě děkanů MFF, PřF a 1.LF se jí zúčastnili prof. T. Zima a prof. J. Hála). 
i)   Do 28. 2. 2014 dodat požadavky na znění partnerské smlouvy mezi zúčastněnými 

fakultami UK. Z: děkan, tajemník, prod. V. Baumruk. Tajemník fakulty konstatoval, 
že znění smlouvy mezi MFF UK a PřF UK týkající se podílu MFF UK na finančních 
závazcích při přípravě KA v loňském roce nedoznala od doby, kdy MFF UK zaslala 
své připomínky, žádný vývoj kupředu.  

ii)   Do 15. 3. 2014 sdělit na RUK závazné stanovisko, zda si MFF UK přeje vypsat  
architektonickou soutěž, či nikoliv.  Je třeba projednat s AS MFF UK. 

iii)    Do 17. 3. 2014 dát závazný dokument požadavků/představ, co MFF UK v Kampusu 
Albertov chce využít. Musí projednat VR MFF UK a AS MFF UK. Návrh předloží 
kolegiu na příští schůzi proděkani Z. Němeček a V. Baumruk.  
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iv)   Strategický výbor Kampusu Albertov: z rozhodnutí pana rektora bude mít výbor ve 
svém čele předsedu; osoba předsedy se bude po 4 měsících měnit, takže se v ní 
vystřídají zástupci všech tří fakult. Na MFF UK připadla losem doba od října 2014 do 
ledna 2015, tedy období po plánované změně v obsazení funkce proděkana pro 
rozvoj. Kolegium souhlasilo s tím, že proděkana Z. Němečka ve strategickém výboru 
nahradí prod. V. Baumruk.  

 
j) Tajemník informoval, že všechny tři projekty VaVpI byly ze strany fakulty doplněny, čeká 

se na výsledek posouzení.   
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Pracovní úvazky a fakultní směrnice: diskuse byla vedena e-mailem, pro nepřítomnost 

prod. M. Rokyty ponechána na příště.  
 
b) Příprava rozpočtu fakulty na rok 2014 

i) Děkan připomněl sekčním proděkanům svůj záměr stanovit příplatky za vedení 
pracovišť tak, aby odpovídaly velikosti pracoviště a aby jejich výše byla 
v odpovídajícím poměru i mezi sekcemi.  

ii) Tajemník požádal sekční proděkany o sdělení, jak dopadla kontrola pasportizace 
prostor na pracovištích.  

iii) Děkan seznámil KD s aktuálními daty o čerpání financí, jak je obdržel od vedoucí 
HOSP. 

iv) Principy pro tvorbu rozpočtu: KD vyslechlo ideový návrh děkana na změnu, která 
by se měla projevit v systému vnitrofakultního „zdanění“, a důvody, které ho k ní 
vedou. K detailnějšímu probrání návrhu svolává děkan schůzku se sekčními 
proděkany a proděkanem pro rozvoj na pondělí 17. 2. 2014, 8:30 hodin.  

 
c) Předseda JČMF dr. J. Kubát má přislíbeno osobní slyšení u nového ministra školství. 

Kolegium uvítalo jeho nabídku tlumočit při této příležitosti body, které pro rozvoj oborů M, 
F a I shledává vedení MFF UK jako hodné zvláštního zřetele. Jsou to povinná maturita 
z matematiky (alespoň na gymnáziích), podpora analytického pohledu v humanitních 
oborech, obecné posílení vztahu informatiky a didaktiky, výuka M a I za využití nabídky 
vědeckých institucí (např. soutěž CERN), stimulace a motivace pro vzdělání 
v přírodovědných a technických oborech, dostatečná finanční podpora vědeckého 
bádání.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dobrý web: práce postoupila do další fáze – formulují se testovací otázky pro cílové 

skupiny.  
 
b) Česká lingvistická olympiáda: návrh smlouvy mezi MFF UK a FF UK prošel další iterací, 

momentálně čeká na posouzení tajemníka FF UK.  
 

c) Rotunda sv. Václava a Norské fondy: smlouva s firmou, která by sepsala projekt, je 
uzavřená. KTF UK jmenovala svého zástupce do přípravného výboru. Včera proběhla 
schůzka, na níž fakultu zastupovala dr. K. Šolcová.  
Stalo se po KD: Zápis z jednání poslal prod. M. Vlach celému kolegiu pro informaci.  
Tajemník zajistil splnění požadavku z RUK, totiž dodat podklady pro rekonstrukci kaple 
sv. Václava dne 12. 2. do 18:00 hodin.  
 

d) V deníku Lidové noviny se uplatnila informace o nové počítačové hře. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-kingdom/ 
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e) Jeden den s fyzikou proběhl úspěšně, dostavilo se na něj odhadem 650 zájemců, což je 
výrazně vyšší počet než vloni.   

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-jdf/ 
 

f) Třídenní konference a veletrh Evropské asociace pro vzdělávání: prod. M. Vlach navrhne 
optimální reprezentaci z MFF UK, vezme při tom v úvahu fakt, že za účast v jednom dni 
pořadatelé požadují 910 EUR. Zjistí program a možnost střídání několika účastníků 
během dne.   

 
g) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha, že nový prorektor pro vnější vztahy prof. 

PhDr. M. Kovář, Ph.D., svolává na 18. 2. 2014 schůzku proděkanů.  Dále prod. M. Vlacha 
kontaktoval poradce p. rektora Bc. Martin Urx (vedoucí oddělení informačního systému 
RUK); sejdou se 17. 2. 2014. Hlavními body jednání bude web a prezentace v tomto 
prostředí.  

 
h) Kolegium vzalo na vědomí odpověď pror. M. Šobra ohledně loga.   

 
i) Čs. časopis pro fyziku otiskne v novém čísle článek o FotoFestu, pro titulní stránku 

použije fotografii od vítěze soutěže doc. S. Daniše.   
 

j) Dne 7. 2. 2014 se uskutečnila vernisáž další výstavy v Malé galerii vědeckého obrazu na 
Karlově, sestavená tentokrát z fotografií Františka Weydy.  

 
k) Na Gymnáziu Na vítězné pláni uspořádali zástupci MFF UK úspěšný workshop 

o létajících dronech v rámci konference Na pláni současnosti 2014.  
 

l) V pátek bude schůze komise pro firmy. Návrh partnerské dohody vzniká.  
 

m) Kolegium vzalo na vědomí informaci o závěrech zasedání propagační komise fakulty, 
které proběhlo 11. 2. 2014. Prod. M. Vlach předloží děkanovi návrh na mimořádnou 
odměnu kol. P. Habudovi. Komise se neformálně rozdělí na dvě subkomise. Jedna bude 
hodnotit efektivitu propagačních akcí, druhá se soustředí na dotazníkové šetření. Cílem 
je mj. provádět šetření efektivněji, sjednotit pro tento účel dotazníky. Členové propagační 
komise budou disponovat seznamem dokumentů vhodných pro propagační akce.  Cena 
děkana za propagaci a reprezentaci: ze všechny sekce jsou předběžně ohlášeny návrhy. 
Propagační komise je posoudí a podá děkanovi své doporučení.  

 
n) Změna v metodě financování studentských aktivit: kolegium přijalo návrh prod. M. Vlacha 

dát do provozního rozpočtu OVVP sumu asi 30 tis. Kč a z tohoto zdroje akce hradit. 
Spolek Matfyzák akce zaštítí po organizační a propagační stránce.  
 

o) Career Market: připravuje se nová smlouva s MFF UK, na dva roky. Prod. M. Vlach 
informoval o změnách oproti bývalé dohodě.  

 
Děkan 
p) Nahrávání přednášek (týká se přednášek doc. Oldřicha Semeráka a prof. Jana Krajíčka 

v nadcházejícím letním semestru): doc. Z. Lustigová poslala nabídky oslovených firem. 
Ze šesti reagovaly cenovou nabídkou tři firmy. Po debatě zakončené hlasováním 
kolegium rozhodlo angažovat pro každou z obou přednášek jinou firmu. Vybralo firmy 
Edufor a Filmark.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Ústřední kolo Matematické olympiády – zahájení 63. ročníku se uskuteční v neděli 23. 3. 
2014 v Ostravě. Děkan MFF UK se omluví, ale přislíbil zúčastnit se zahájení téže akce 
v příštím roce.   

 
b) Univerzitní ceremoniály 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-02-jdf/


Kolegium děkana MFF UK 12. února 2014 
 
 

8 

 

i) Slavnostní uvedení děkana Katolické teologické fakulty UK do jeho druhého 
funkčního období se uskuteční 3. března 2014 od 18:00 hodin v katedrále sv. Víta. 
Děkana MFF UK zastoupí prod. V. Baumruk. 

ii) V úterý 4. 3. 2014 od 14:00 hodin inaugurace rektora UK. 
Stalo se po KD: zúčastní se děkan a proděkani J. Trlifaj, M. Rokyta a V. Baumruk.   

iii) V pondělí 7. 4. 2014 od 14:00 hodin oslava založení UK. Zúčastní se děkan, další 
zástupci MFF UK pak podle počtu pozvánek.  

 
c) Na pondělí 17. 2. 2014 svolal rektor UK poradu rozšířeného kolegia rektora, po jejím 

skončení plánuje tiskovou konferenci, na které by také rád představil nové děkanky a 
děkany fakulty.  

 
d) Prod. J. Trlifaj zastoupí děkana dne 17. 2. 2014 odpoledne na jednání LINDAT Clarin.   

 
e) Prod. O. Čepek se vrátil k využívání prostor malostranské budovy resp. k rezervaci 

učeben na dobu, která spadá do zkouškového období. Vzhledem k tomu, že věc se týká 
jen jedné lokality/sekce, nebudou děkan ani tajemník vydávat fakultní opatření.  
Platí stanovisko kolegia děkana, že obsazení malostranských učeben ve zkouškovém 
období (hlavně v červnu) pro jiné účely než právě pro zkoušky podléhá schválení 
sekčního proděkana. Tajemník na to upozorní referentku studijního oddělení.  

 
 

 
Zasedání skončilo v 15:16 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 


